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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor

internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor

internal adalah pajak. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007

mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring bertambahnya penduduk di negara ini, Jumlah wajib pajak dari

tahun ke tahun terus bertambah. Tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak, hal ini jelas merugikan negara. Persepsi masyarakat

bahwa pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta masyarakat dalam

memajukan negara menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib

pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan

masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan

membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan

negara-negara tetangga lainnya. Dikatakan wajib pajak yang patuh bukanlah wajib

pajak yang membayar dengan nominal besar, melainkan wajib pajak yang

memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan dan sudah
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memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Supriyati dan Nur (2008) dalam Santoso

(2013).

Dijelaskan oleh Fuadi dan Yenni (2013) dalam Rahmawaty (2014)

kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor

internal dan faktor ekternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari

diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakterisktik individu yang

menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan

faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib

Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Reformasi penggunaan sistem pemungutan pajak dari Official Assessment

menjadi Self Assessment memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan

perhitungan pajak terutang, menyetorkan, dan melaporkan SPT secara mandiri.

Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi

kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari Self Assessment System tersebut

Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan

dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban

pajaknya yaitu adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, e-regristration, drop box dan e-

banking. Agar self assessment system berjalan secara efektif, keterbukaan dan

pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum

ini berupa pemeriksaan atau penyidikan dan penagihan pajak.

Menurut Santi (2012) sistem self assesment dalam praktiknya sulit

dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat

dari banyaknya WP yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran WP yang rendah,
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atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat WP enggan untuk

melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak di suatu negara

dianggap sukses apabila terdapat enam kondisi pendukung, salah satunya adalah

tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi Gunadi (1997) dalam Effendi

(2014). Tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi akan menghasilkan

penerimaan pajak yang optimal, sehingga dapat digunakan dalam pembiayaan

negara.

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib

pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada

lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. Meskipun

jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar

melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, masih ada pekerja

profesional yang lepas dari jeratan pajak.

Dalam upaya meningkatan potensi penerimaan pajak, Ditjen Pajak terus

melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan

perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dengan tetap menjunjung asas

keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Karena

penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam

pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi

pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk

kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.
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Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan

ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis

pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang

bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada

subjek lain. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada

wajib pajak, salah satunya dari kelompok pekerja bebas. Dimana pekerja bebas

merupakan pekerjaan yang dialakukan oleh orang pribadi yang mempunyai

keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat

oleh suatu hubungan kerja. Sebagai contoh : pengacara, akuntan, arsitek dll.

Seseorang yang mempunyai tingkatan penghasilan yang tinggi diharapkan

mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya

meyisihkan kekayaannya untuk membangun negara. Pelayanan sistem informasi

perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh

kejelasan informasi, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar

masyarakat patuh untuk melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya

dengan baik dan benar sesuai yang telah dibebankan.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang

berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, yaitu Rustiyaningsih (2011) dan Arum

(2012), menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus signifikan mempengaruhi

kepatuhan perpajakan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Murti, Jullie, dan Harijanto (2014). Aparat pajak dituntut untuk memberikan

pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Semakin

baik kualitas pelayanan, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib
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pajak. Selain pelayanan fiskus,  religiusitas, dan sanksi pajak yang diberikan

memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya menurut Utami, Andi, Soerono (2012) pengetahuan tentang

peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat

mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat

mematuhi aturan perpajakan. Ketika tingkat pengetahuan akan peraturan

perpajakan meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan

kewajiban membayar pajak.

Dijelaskan pula dalam penelitian yang dilakukan Rahmawaty (2014),

menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan,

modernisasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, sanksi perpajakan, dan religiusitas.

Selanjutnya menurut Arum dan Zulaikha (2012), Sanksi pajak juga

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi

pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Informasi yang diperoleh dari KPP bahwa sumber pendapatan negara

berupa penerimaan pajak dimana informasi ini bisa diperoleh dari beberapa kota

atau kabupaten seperti di kabupaten Karanganyar, khususnya dilihat dari pekerja

bebas pada tahun 2015. Fenomena penurunan pendapatan penerimaan pajak yang

sering terjadi inilah yang dipandang peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan

faktor-faktor  yang mungkin menyebabkan penurunan pendapatan pajak tersebut.

Hal-hal apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak
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untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya di kabupaten

Karanganyar.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

perpajakan ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu :

Rahmawaty (2014). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam

penelitian tersebut dibahas tentang pengaruh pengetahuan, modernisasi strategi

Direktoral Jenderal Pajak, sanksi perpajakan dan religiusitas yang dipersepsikan

terhadap kepatuhan perpajakan, yang dilakukan di kota Malang. Peneliti

menambahkan variabel kualitas pelayanan fiskus karena pelayanan fiskus

mempunyai kemungkinan besar untuk mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PENGETAHUAN,

MODERNISASI STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SANKSI

PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN RELIGIUSITAS

YANG DIPERSEPSIKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

2. Apakah Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan perpajakan?

3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?
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4. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

5. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Untuk menguji pengaruh Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak terhadap

kepatuhan perpajakan.

3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

4. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan

perpajakan.

5. Untuk menguji pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sehingga

Penerimaan pendapatan pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di

Indonesia.
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2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya membayar pajak guna untuk memperbaiki perekonomian di

Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara secara optimal dan sesuai target

yang ditentukan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang

pribadi pekerja bebas dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara

dari sektor perpajakan.

5. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal

meningatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam peelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika dalam peulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi teori-teori yang

diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas

rumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, rumusan hipotesis serta

kerangka pemikiran.

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metode atau

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian,

populasi, sampel dan metode pengambilan data, data dan sumber data, metode

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik analisis

data yang digunakan.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi uraian

dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan

hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari

objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

BAB V. PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan

pembahasan yang sebelumnya dan adapun saran ataupun masukan terhadap

penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang telah ditliti.


